
EXMO SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VITÓRIA DA

CONQUISTA. 

Autos nº 5839-57.2013.4.01.3307

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República  in  fine

assinado,  vem  apresentar  APELAÇÃO na  forma  das  anexas RAZÕES,  requerendo  a

remessa dos autos ao e. TRF da 1ª Região, após o oferecimento das contrarrazões pelos

recorridos.

Vitória da Conquista, 7 de dezembro de 2016.

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA
Procurador da República
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

Processo nº 5839-57.2013.4.01.3307

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Apelados:  MARCOS  LAVRADOR  SOUZA,  GILVANDRO  LIMA  DOS  SANTOS,
ROGÉRIO DE JESUS SANTIAGO,  GILBERTO ADELINO DOS ANJOS e  MARCOS
SANTOS DE SOUZA

COLENDA TURMA,

DOUTO RELATOR,

ILUSTRE PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA,

I - RESUMO DA DEMANDA

Trata-se  de  ação  penal  proposta  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL que

pretende a condenação de MARCOS LAVRADOR SOUZA, GILVANDRO LIMA DOS SANTOS,

ROGÉRIO DE JESUS SANTIAGO, GILBERTO ADELINO DOS ANJOS e MARCOS SANTOS DE

SOUZA, em razão da prática dos delitos previstos no art. 288, parágrafo único, c/c art.

157, § 2º, I, II e V c/c art. 71, e art. 148 c/c art. 71, todos do CPB.

Após  a  regular  tramitação  do  feito,  a  denúncia  foi  julgada  parcialmente

procedente pela sentença de fls. 1848/1886, nos seguintes termos: (I) em relação ao

delito  de  quadrilha,  condenação  dos  réus  com a  causa  de  aumento  da  associação



armada; (II) no que atine ao crime de roubo, condenação por 7 vezes em continuidade

delitiva,  com as  causas  de  aumento  do  concurso  de  pessoas,  emprego  de arma e

restrição da liberdade da vítima, sendo que MARCOS SANTOS DE SOUZA foi absolvido,

por ausência de provas; (III) enfim, aplicou-se o princípio da consunção ao cárcere

privado, razão pela qual os réus foram absolvidos desta infração penal.

A  despeito  do  acerto  no  capítulo  em  que  condenou  os  réus  aos  crimes

imputados, a decisão merece reforma nos capítulos relativos à absolvição de MARCOS

SANTOS DE SOUZA, ao reconhecimento do princípio da consunção ao cárcere privado e

à causa de aumento do art. 71, parágrafo único, Código Penal.

II – BREVE INTRODUÇÃO

A denúncia trata da atuação de quadrilha especializada na prática de roubo a

instituições financeiras no interior da Bahia. No caso específico, no dia 12 de agosto de

2013, por volta das 10h50, o grupo tomou de assalto as agências do Banco do Brasil e

da Caixa Econômica Federal de Barra da Estiva, Bahia.

 Os assaltantes chegaram em Barra da Estiva a bordo de três veículos, a saber,

um Ford Focus, um Toyota Corolla e uma pickup SSangYong Actyon Sports. Na cidade,

dividiram-se em três  grupos.  Cerca  de  quatro  elementos  foram para  a  agência  do

Banco do Brasil; dois ficaram de vigilância dentro da pickup, em frente à igreja matriz

da cidade; e cerca de seis outros elementos foram para a Caixa Econômica Federal.

Os cerca de seis  elementos que foram para a agência da Caixa Econômica

Federal1, liderados por uma pessoa de baixa estatura, ostentavam armas de fogo de

grosso  calibre,  inclusive  fuzis.  Anunciaram  assalto  e  renderam  inicialmente  os

vigilantes Adriano Anunciação dos Santos, Aparecido Santos Alves e Carlos Fábio Silva

Andrade. Em seguida renderam, mediante grave ameaça,  o gerente Pedro Rosa de

Jesus Neto, o sub-gerente Uadnes Lima Ribeiro, bem como os demais empregados e

clientes que estavam no local. Exigiram a abertura do cofre da agência e aguardaram o

decurso  do  prazo  de  quinze  minutos  necessários  para  abertura  da  sua  fechadura.

Recolheram valores que estavam no cofre, bem como no interior de uma máquina de

autoatendimento e nos guichês de caixa, totalizando a subtração de R$ 153.174,76

(cento  e  cinquenta  e  três  mil,  cento  e  setenta  e  quatro  reais  e  setenta  e  seis

1 Localizada na Rua Teixeira de Freitas, nº 47, Centro, em Barra da Estiva.



centavos).  Durante  o  transcurso  do  assalto,  os  elementos  sabiam o que  estava  se

passando no Banco do Brasil, mediante comunicação via rádio com os comparsas.

Na agência do Banco do Brasil, dois elementos, ostentando respectivamente

uma pistola e um fuzil, renderam o vigilante Deusdedith Costa Faria. Após desarmá-lo,

levaram-no para a esquina da agência e efetuaram alguns disparos.  Em seguida, o

gerente Alexander Pezzini  de Oliveira foi  também rendido,  sendo dele exigido que

abrisse o cofre da agência. Como havia mecanismo de retardo de trinta minutos para

abertura do cofre, após contato por rádio com o grupo que se encontrava na Caixa

Econômica Federal, os assaltantes optaram por recolher apenas o numerário que se

encontrava na tesouraria, dentro de envelopes, bem como o dinheiro que estava nas

baterias dos caixas de atendimento ao público, totalizando cerca de duzentos mil reais

em espécie e cinquenta mil reais em cheques. Também foram subtraídas as armas dos

vigilantes.

Finda a ação no Banco do Brasil, os assaltantes tomaram o gerente Alexander

Pezzini de Oliveira e o vigilante Deusdedith Costa Faria como reféns e foram, a bordo

do Toyota Corolla, encontrar o grupo que estava assaltando a Caixa Econômica Federal.

Chegando ao local, determinaram ao vigilante que se deitasse no capô do veículo,

oportunidade em que ele pôde observar que em seu interior havia uma caixa contendo

explosivos, com aparência de dinamite. Nessa oportunidade, os assaltantes também

efetuaram disparos em direção a uma praça pública. Finalmente, ordenaram aos reféns

que fossem para a carroceria da pickup SSangYong e puseram-se em fuga, dirigindo em

direção à cidade de Ibicoara/BA.

Os reféns foram libertados em uma estrada vicinal, que liga a BA 900 à BA 142.

Os três veículos foram abandonados e incendiados, bloqueando-se a estrada.

Dois  dias  depois  dos  roubos  (14/10/2003),  cerca  de  oito  dos  assaltantes

invadiram  a  Fazenda  Progresso,  localizada  no  Distrito  de  Cascavel,  Município  de

Ibicoara/BA, e, por volta das 20:00, tomaram Juarez Domingos dos Santos e Inácio

Cândido da Silva como reféns. Subtraíram o veículo Ford Focus de  propriedade do

primeiro e foram com ele para a residência de Signeis Aguiar da Silva. Lá chegando,

tomaram de refém o próprio Signeis Aguiar da Silva, bem como Jose Nery Aguiar da

Silva, subtraindo o veículo Fiat Strada, de propriedade do primeiro. Colocaram-se em



direção a Barra da Estiva, parando para pegar cerca de oito mochilas que estavam

escondidas  em  um  matagal.  Seguiram  viagem,  passando  por  Ituaçu,  Tanhaçu  e

Contendas  do  Sincorá.  Abandonaram então  os  reféns  e  tomaram destino  ignorado.

Durante todo esse tempo, as vítimas estiveram sob ameaça, pois os elementos ainda

ostentavam armas de fogo de grosso calibre.

Um  dia  antes  (13/10/2008),  por  volta  das  19:20,  dois  outros  elementos

abordaram o padre  Gilberto  Santana Anjos,  que conduzia  o  seu GM/Agile  em uma

estrada vicinal na zona rural de Ibicoara e também o tomaram de refém. Conduziram o

veículo até Feira de Santana/BA e, no entroncamento com a BR 101, libertaram o

pároco. Durante a viagem afirmaram que participaram dos assaltos realizados em Barra

da Estiva, sendo que Gilberto Santana Anjos pôde ver que eles tinham em seu poder

armas e coletes balísticos.

Oferecida a denúncia e transcorrido o regular trâmite da ação penal, o MPF

postulou em memoriais  a  condenação de todos  os  réus  pelos  roubos  praticados,  o

cárcere  privado  de dez pessoas  e  a  organização em quadrilha.  O MM Juízo  a quo

acabou por absolver  MARCOS SANTOS DE SOUZA da contribuição para os crimes de

roubo, e, em relação a todos os réus, afastou a condenação por cárcere privado por

entender que tal conduta “se deu para assegurar a consumação dos delitos de roubo”,

além de aplicar a causa de aumento do art. 71, parágrafo único, Código Penal aquém

do máximo.

A sentença merece reforma nestes pontos, conforme será visto.

III – DA AUTORIA DE MARCOS SANTOS NOS ROUBOS EM BARRA DA ESTIVA

A evolução da proteção a interesses difusos e coletivos impulsionou o alcance

do Direito Penal a nova formas de criminalidade. No caso tratado, mostra-se necessária

a  compreensão  da  adequada  lógica  probatória  aplicada  às  condutas  criminosas

praticadas às escuras e com forte traço de poder pelos autores.

Condutas graves como as aqui demonstradas são de difícil prova e somente são

bem analisadas quando o intérprete conhece os elementos probatórios e os analisa em

conjunto. No recente HC 111.666, cuja redação é repetida em vários outros arestos da

1ª Turma do STF (HC 103.118, HC 101.519, p. ex.), o STF entendeu que a exigência de



prova direta em crimes complexos vai de encontro à efetividade da Justiça, e que a

dedicação do agente a atividades delitivas podia ser inferida de elementos probatórios

indiretos, como a quantidade dos entorpecentes apreendidos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO § 4º DO
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES
E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
PRESUNÇÃO     HOMINIS.     POSSIBILIDADE.     INDÍCIOS.     APTIDÃO     PARA     LASTREAR     DECRETO
CONDENATÓRIO.     SISTEMA     DO     LIVRE     CONVENCIMENTO     MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE
PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº
11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA.
1. O § 4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da
pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade,
bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa.
2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à
atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de,
como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à
atividade delituosa. 
3.     O     princípio     processual     penal     do     favor     rei     não     ilide     a     possibilidade     de     utilização     de
presunções     hominis     ou     facti,     pelo     juiz,     para     decidir     sobre     a     procedência     do     ius
puniendi,     máxime     porque     o     Código     de     Processo     Penal     prevê     expressamente     a     prova
indiciária,     definindo-a     no     art.     239     como   “  a     circunstância     conhecida     e     provada,     que,
tendo     relação     com     o     fato,     autorize,     por     indução,     concluir-se     a     existência     de     outra     ou
outras     circunstâncias  ”. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale.
v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG
12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336).
4. Deveras, o     julgador     pode,     mediante     um     fato     devidamente     provado     que     não     constitui
elemento     do     tipo     penal,     utilizando     raciocínio     engendrado     com     supedâneo     nas     suas
experiências     empíricas,     concluir     pela     ocorrência     de     circunstância     relevante     para     a
qualificação     penal     da     conduta.
5.     A     criminalidade     dedicada     ao     tráfico     de     drogas     organiza-se     em     sistema     altamente
complexo,     motivo     pelo     qual     a     exigência     de     prova     direta     da     dedicação     a     esse     tipo     de
atividade,     além     de     violar     o     sistema     do     livre     convencimento     motivado     previsto     no     art.
155     do     CPP     e     no     art.     93,     IX,     da     Carta     Magna,     praticamente     impossibilita     a     efetividade
da     repressão     a     essa     espécie     delitiva.
6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectiva irrepreensível, porquanto a
apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante
raciocínio     dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que,
além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante.
7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas
(1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como
estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada
que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes
criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8.
Ordem denegada”  (HC 111666, R. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. 8/5/2012) - sem destaque no
original.

Nota-se,  portanto,  que o  essencial  não  é  a  natureza  da  prova,  mas sim a

análise  do  conjunto  probatório  como  fundamento  suficiente  e  necessário  para  a

hipótese acusatória (ou defensiva).  O ponto essencial para o juízo condenatório ou

absolutório não é uso em si de prova direta ou indireta, mas sim buscar aferir se a



imputação  e  o  conjunto  probatório  atendem  o  critério  de  julgamento  exigido.

Atualmente, o critério mais aceito é a prova, ou conjunto de prova, para além de uma

dúvida razoável. Esclarece Dallagnol2:

O melhor standard probatório, que exprime essa ideia, é o da prova para além de uma
dúvida razoável ou, na expressão inglesa,  beyond a/any reasonable doubt. Essa noção,
embora um tanto fluida, assume a realidade de que a verdade e certeza são inalcançáveis
ou  inadequadas  e,  ao  mesmo  tempo,  infunde  a  necessidade  de  uma  dose  bastante
significativa de segurança para a condenação criminal. Dentro dessa ideia, apenas a dúvida
que seja razoável, e não qualquer dúvida, afasta a condenação, e nesse sentido é que
deve ser entendido o brocardo in dubio pro reo. 

Mostra-se necessária esta sucinta abordagem para realçar a importância do

devido  manejo  do  raciocínio  probatório  para  crimes  praticados  no  âmbito  de

complexas  organizações.  No  caso  em  análise,  apesar  de  os  integrantes  utilizarem

balaclavas, perucas e uniformes militares, a delação de um dos réus e a presença de

elementos probatórios indiretos relacionados à apreensão de armas de grosso calibre,

provas  testemunhais  e  a  ausência  de  explicação  razoável  para  tais  fatos  apontam

acima de qualquer dúvida razoável para a prática dos crimes dos arts. 288, parágrafo

único, c/c art. 157, §2º, incisos I, II, e V, c/c art. 71 e art. 148 c/c art. 71, todos do

Código do Penal.

A responsabilidade penal de  MARCOS SANTOS DE SOUZA, também conhecido

como “MARCOS DE SALVADOR”, pela prática do delito de roubo é inquestionável. Ele foi

identificado em Mucugê3 no  dia do roubo (25m-26m00ss  do depoimento do Policial

Marcelo  Ferreira  à  fl.  1215,  fl.  103),  em  companhia  de  GILVANDRO e  GILBERTO

ADELINO4, réus que reconhecidamente participaram da atuação criminosa.

Cumpre  rememorar  que  o  corréu  foi  indicado  por  JOSÉ  HILTON  como

integrante da quadrilha:

(…) Que o Interrogado assume ter participado do assalto da cidade de   Paramirim  , ocorrido
em 01/11/2011, situação na qual participaram o Interrogado,  Manga (Rogerinho), Vando
(tio), dois paulistas, sendo um deles Marcos Lavrador, Alcaida, Primo (Adelson), um novato
de Salvador (…); Que o Interrogado assume a participação em dois assaltos na cidade de
Condeúba,  sendo  o  último  em  03/06/2013,  ocasião  na  qual  estavam  presentes  o
Interrogado,  Primo,  Vando,  Marcos  Lavrador,  Rogerinho,  Alcaida,  o  Paulista,  joe,  o  de
Salvador e um novato (o do dente quebrado) que foi incluído de última hora (…); Que o

2 DALLAGNOL, Deltan Martinazzo.  As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e
presunções. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 267.

3 Cidade distante apenas 80km de Barra da Estiva.
4 Falecido em confronto com policiais civis no interior da Bahia (fls. 796/799). 



interrogado também assume ter participado do roubo aos bancos da  cidade de    Barra da
Estiva, ocorrido em 12/08/2013, onde os demais integrante foram Vando (Tio), Edmar,
Paulista, um desconhecido que quebrou o dente no acidente de Ituberá, Marcos Lavrador,
Pintado Alcaida, Primo (Adelson) (…);  

Em testemunho indireto, o investigador de Polícia Civil também se referiu a

ele (fls. 14/15):

(…) QUE VANDO confessou ter participado do assalto às instituições financeiras da cidade
de  Barra  da  Estiva.  QUE  VANDO  informou  ter  cometido  o  roubo  com  as  pessoas  de
ROGERINHO, ALCAIDA, MARCOS de Salvador e MARCOS LAVRADOR.

Por  fim,  busca  e  apreensão  em  sua  residência  encontrou  equipamentos

utilizados  pela quadrilha:  algema, distintivo,  coturno e calça operacional  tática.  A

medida  foi  ressaltada  pela  sentença,  que  destacou  que  “[os  equipamentos]  se

assemelham, e muito, com os utilizados pela quadrilha” (fl. 1860).

Vê-se, portanto, que os elementos probatórios reunidos indicam com segura

convicção para a participação de MARCOS SANTOS DE SOUZA nos roubos ocorridos em

Barra da Estiva, justificando, assim, a reforma da sentença e a condenação do réu.

IV – DO CRIME DO ART. 148 DO CÓDIGO PENAL E O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

No tocante ao crime de cárcere privado, não tem procedência a absolvição

assinalada. Os crimes de roubo e cárcere privado ocorreram em contextos autônomos e

atingiram bens jurídicos autônomos e devem receber a devida reprimenda penal.

A imputação  aqui  abordada  trata  da  restrição  temporária  da  liberdade  de

vigilantes e clientes quando da intervenção criminosa nas instituições financeiras, da

tomada do gerente e do vigilante como reféns para a fuga e a restrição ocorrida em

desfavor de funcionários da Fazenda Progresso. 

Em relação aos últimos fatos, dois dias depois dos roubos (14/10/2013), cerca

de  oito  dos  assaltantes  invadiram  a  Fazenda  Progresso  localizada  no  distrito  de

Cascavel, Município de Ibicoara/BA, e, por volta das 20h00, tomaram Juarez Domingos

dos Santos e Inácio Cândido da Silva como reféns. Subtraíram o veículo Ford Focus de

propriedade do primeiro e foram com ele para a residência de Signeis Aguiar da silva.

Lá chegando, tomaram de refém o próprio Signeis Aguiar da Silva, bem como José Nery

Aguiar da Silva, subtraindo o veículo Strada, de propriedade do primeiro. Colocaram-se

em direção a Barra da Estiva, parando para pegar cerca de oito mochilas que estavam



escondidas  em  um  matagal.  Seguiram  viagem  passando  por  Ituaçu,  Tanhaçu  e

Contendas  do  Sincorá.  Abandonaram então  os  reféns  e  tomaram destino  ignorado.

Durante  todo  esse  tempo,  as  vítimas  estiveram  sob  ameaça,  pois  os  recorridos

portavam armas de grosso calibre sempre ameaçando-os de morte.

Ora,  se  os  acusados  praticaram,  mediante  mais  de  uma ação,  dois  crimes

diversos em face de bens jurídicos eleitos de modo distinto pelo legislador, valorados

de modo autônomo e sem relação  automática  de  meio  e  fim, a  condenação deve

reconhecer a independência dos tipos penais. O princípio da consunção não pode servir

de  instrumento  para  que  criminosos  cometam série  variada  e  múltipla  de  crimes;

mostra-se necessário o preenchimento dos critérios acima relacionados, ao menos este

é o posicionamento de abalizada doutrina5 e da jurisprudência,  conforme pode ser

notado nos acórdãos transcritos abaixo:

Para se aplicar o princípio da consunção, necessária se faz a existência de um nexo de
dependência das condutas para que se possa verificar a possibilidade de absorção do
delito menos grave pelo mais danoso, o que não ocorreu na espécie. A conduta descrita
na peça acusatória  amolda-se  perfeitamente ao tipo penal  descrito  no art.  148 do
Código  Penal,  uma  vez  que,  após  a  consumação  do  delito  de  roubo,  os  agentes
efetuaram a conduta de privar a liberdade de locomoção das vítimas, o que só veio a
cessar com a intervenção dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. 
(STJ.  QUINTA  TURMA.  HC  200601363448.  Rel.  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima.  J.  em
23/10/2007)

O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas
ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais
danosa. Evidenciado, na hipótese, que os crimes de roubo qualificado, seqüestro e cárcere
privado,  falsidade  ideológica  e  uso  de  documento  falso,  se  afiguram  absolutamente
autônomos,  inexistindo  qualquer  relação  de  subordinação  entre  as  condutas,  resta
inviabilizada a aplicação do princípio da consunção, devendo o réu responder por todas as
condutas, em concurso material. Recurso provido, nos termos do voto do Relator. 
(STJ. QUINTA TURMA. RESP 200300494877 . Rel. Min. GILSON DIPP . J. Em 23/03/2004)

Na hipótese de o agente ao perpetrar o delito de roubo, mediante nova deliberação
criminosa, vir a sequestrar outra vítima para a evasão do local daquele delito, não há
de se falar em consunção, considerada a autonomia volitiva entre ambos os crimes
(STJ, REsp n. 509.921, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 23.03.04; REsp n. 100.330, Rel. Min. José
Dantas,  j.  12.05.97)  (TRF3.  QUINTA  TURMA.  ACR  00007423020144036106.  Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW. J. Em 10/08/2015)

Sendo assim, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção ao

caso concreto, uma vez que o cárcere privado não se constitui fase necessária para

consecução do crime de roubo e atingem bens jurídicos diversos. A sentença merece

5 JORGE  COSTA,  Pedro.  A Consunção  no  Direito  Penal  Brasileiro.  Porto  Alegre:  Sergio  Antonio
Fabris. 2012, p. 114.



reforma também neste ponto para condenar todos os acusados pelo crime do art. 148

do Código Penal.

V – DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTO NO ART. 71,

PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO PENAL

O crime continuado específico é previsto no art. 71, parágrafo único, Código

Penal e estipula que em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa a

pena de um só dos crimes será aumentada até o triplo.  O aumento deve seguir  a

conjugação de elementos objetivos e subjetivos do crime, conforme jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça refletida nos acórdãos transcritos abaixo:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA.  ART.  157,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  PENAL  (TRÊS  VEZES).  CONTINUIDADE  DELITIVA
ESPECÍFICA.  MOTIVAÇÃO  ADEQUADA.  FLAGRANTE  ILEGALIDADE  NÃO  EVIDENCIADA.  WRIT
NÃO CONHECIDO.
1.  Tratando-se  de  habeas  corpus  substitutivo  de  recurso  especial,  inviável  o  seu
conhecimento.
2.  Hipótese  em  que  a  Corte  estadual  fundamentou  adequadamente  a  incidência  da
continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal.
Levou em conta, para o aumento consignado, além do número de delitos, também as
circunstâncias judiciais.
3. Writ não conhecido.
(STJ.  HC  329076/SP.  Sexta  Turma.  Rel.  Min.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura.  J.  em
01/09/2015)

CONSTITUCIONAL  E  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  REVISÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ESPECTRO DE EXASPERAÇÃO  DE  1/6
ATÉ   O   TRIPLO.   FIXAÇÃO  DO  QUANTUM.  CRITÉRIOS  OBJETIVOS   E   SUBJETIVOS.
CIRCUNSTÂNCIAS   DO  CRIME  DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA   DE   ILEGALIDADE   NA
EXASPERAÇÃO  PROMOVIDA  PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido  de  que  não
cabe  habeas   corpus   substitutivo  do  recurso  legalmente  previsto   para  a  hipótese,
impondo-se o não conhecimento da  impetração,  salvo  quando  constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2.  A  lei  somente  estipula  a  exasperação máxima da continuidade delitiva  específica
(até  o triplo), não apontando a fração mínima aplicável.  Contudo,  em  sintonia  com o
caput do art. 71 do Código Penal, impõe-se a utilização do parâmetro mínimo de 1/6, sob
pena da continuidade   delitiva   específica   tornar-se   inútil,  por  ser substituída pelo
concurso  material,  cujo  critério  do  cúmulo  material  é   o   teto  da  exasperação  da
continuidade. Por conseguinte, na quase totalidade  das  vezes  seria  a  exasperação
descartada a adoção do critério do art. 69 do Código Penal.
3.  Estabelecido  o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo,  infere-se  da
norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71,
parágrafo único, do Código Penal,  é  determinada  pela  combinação  de  elementos
objetivos  -  quantidade   de   crimes  dolosos  praticados  contra  vítimas  diferentes,  com
violência  ou  grave  ameaça  à  pessoa  -  e  subjetivos,  consistentes  na   análise   da
culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade  do  agente,  dos
motivos  e das circunstâncias do crime.
4.  No  caso,  considerando a prática de dois delitos  de latrocínio, sendo  um  deles
tentado, e a valoração negativa da circunstância de ter  sido  a  vítima  alvejada  pelas



costas, sem qualquer chance de defesa, a exasperação da pena em 1/3 (um terço) mostra-
se plenamente proporcional,   inexistindo,   pois,   o   alegado   constrangimento ilegal
sustentado  pela  defesa,  porquanto, em se tratando de crime continuado  específico, não
se utiliza apenas o critério objetivo da quantidade   de  crimes,  devendo  o  julgador
sopesar, também,  as circunstâncias judiciais do acusado, que são bastante desfavoráveis.
5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ. HC 338140/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. J. em 02/08/2016)

A despeito da norma e do posicionamento jurisprudencial, o MM Juízo  a quo

estipulou a causa de aumento no dobro das penas aplicadas, exasperando a pena de

todos os réus no referido montante.

No  caso  específico,  todas  as  circunstâncias  subjetivas  e  objetivas  são

desfavoráveis aos réus. À exceção dos motivos dos crimes e da participação da vítima,

todas as circunstâncias – culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade,

circunstâncias e consequência do crime – foram valoradas negativamente. Trata-se de

simples constatação a partir da leitura atenta da sentença no capítulo da dosimetria

em relação a  GILVANDRO LIMA DOS SANTOS (fls. 1.870/1.873) e  ROGÉRIO DE JESUS

SANTIAGO (fls.  1.877/1.880).  MARCOS  LAVRADOR  SOUZA  (fls.  1.874/1.877),  JOSÉ

HILTON  DE  PAULA  LOPES  (fls.  1.880/1.883)  e  MARCOS  SANTOS  SOUZA  (fls.

1.883/1.885) diferiram apenas no tocante à inexistência de maus antecedentes. 

A quantidade de crimes cometidos corrobora a necessidade de exasperação da

causa  de  aumentos.  O  grupo  praticou  nada  menos  do  que  sete  roubos no  pacato

interior  do  sudoeste  baiano,  sempre  com  armas  de  grosso  calibre  e  agressivo

comportamento contra os munícipes.

O parâmetro definido na sentença está em desacordo com o referenciado no

Superior Tribunal de Justiça, em que reconhece a exasperação da pena no dobro da

pena quando da consumação de  dois (HC 285076/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge

Mussi.  J. em 20/09/2016) a  quatro delitos (HC 344251/MS. Quinta Turma. Rel. Min.

Reynaldo Soares da Fonseca. J. em 20/09/2010). Por outro lado, o triplo foi aplicado

quando constatada a prática de  seis (HC 218249/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro

Dantas. J. em 13/09/2016), cinco (HC 303739/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza

de  Assis  Moura.  J.  em  16/02/2016)  ou  até  dois delitos  (AgRg  nos  Edcl  no  Resp

1525196/MG. Quinta Turma Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. J. em 15/02/2016).

No caso em espécie, a presença de seis ou mais circunstâncias negativas para



todos  os  réus  e,  principalmente,  a  consumação  de  sete delitos  impõem  que  a

exasperação seja aplicada no limite máximo, aumentando em três vezes a pena base

aplicada. 

VI - PEDIDO

Diante do exposto, o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  requer que o presente

recurso  seja  conhecido  e  provido,  para  que a  sentença de primeira  instância  seja

reformada, de modo que: I) MARCOS SANTOS DE SOUZA seja condenado nas penas dos

art. 157, § 2º, I, II e V c/c art. 71, do Código Penal; II) e MARCOS LAVRADOR SOUZA,

GILVANDRO LIMA DOS SANTOS,  ROGÉRIO DE JESUS SANTIAGO,  GILBERTO ADELINO

DOS ANJOS e MARCOS SANTOS DE SOUZA sejam condenados nas penas do art. 148 c/c

art. 71, todos do CP; III) MARCOS LAVRADOR SOUZA, GILVANDRO LIMA DOS SANTOS,

ROGÉRIO DE JESUS SANTIAGO, GILBERTO ADELINO DOS ANJOS e MARCOS SANTOS DE

SOUZA tenham suas penas aumentadas em três vezes, conforme parâmetros definidos

no art. 71, parágrafo único, Código Penal.

Vitória da Conquista, 7 de dezembro de 2016.

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA
Procurador da República 


